Dinsdag 16 juli t/m maandag 22 juli 2019

Gemeentepagina
wist je dat...

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

in de gemiddelde
restafvalbak nog
32% gft en
etensresten zit?

Rijbaan Elementen tussen
Kobalt en Keutenberg

15 tot en met
19 juli 2019

Reparatie riolering. Omleiding wordt met borden aangegeven.

Bruggen Oostergo en Westergo

tot en met
17 juli 2019

Afwerking voegovergangen nieuw brugdek. De bruggen zijn afgesloten voor alle verkeer.

Tip: doe ook je etensresten

Kruising Gooiseweg/Larserweg

19 tot en met
22 juli 2019

Van 19 juli 20.00 uur tot en met 22 juli 06.00 uur wordt er nieuw asfalt aangebracht.
Voor het verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld. Meer informatie: www.flevowegen.nl

Springendal ter hoogte van
huisnummers 21 t/m 39

tot en met
29 juli 2019

Tijdens de werkzaamheden is dit stuk weg afgesloten. Het éénrichtingsverkeer
Groesbeek is tijdelijk opgeheven.

Gooiseweg tussen Nijkerkerweg
en A27

tot en met
augustus 2019

Voorbereidende werkzaamheden in verband met de verdubbeling van de Gooiseweg.
Meer informatie vindt u op www.flevoland.nl

Fietspad langs Zeewolderweg

tot en met
september 2019

In verband met werkzaamheden is het fietspad langs de Zeewolderweg afgesloten.
Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Groot onderhoud wijk
Zeewolde Noord

tot en met
oktober 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud.
Meer informatie: www.zeewolde.nl/integraalonderhoud

in de gft-bak, wij
maken er groen gas
en compost van!

hvcgroep.nl

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?
Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

dinsdag 16 juli

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking via www.zeewolde.nl/bekendmakingen.
Contact opnemen met het publiekscentrum kan natuurlijk ook.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Mast 28

wijzigen woon/werk1
06-07-2019
bestemming naar volledige woonbestemming
Nabij Adelaarsweg 1 vervangen damwanden
1
04-07-2019
Dalkruid 16
betrekken garage bij
1
08-07-2019
woning
Marsweg 1-3
moderniseren woning,
1
08-07-2019
bedrijfspand
Biesbosch en
twee-onder-een-kap1
08-07-2019
Swalmdal (ongen.)
woningen(8)
Gedempte Gracht
tijdelijke berging(5 jr)
1
09-07-2019
(ongen.)
De Walvisch (ongen.) woning		1
10-07-2019

19Z0002414
19Z0002417
19Z0002418
19Z0002420
19Z0002422
19Z0002427
19Z0002446

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Locatie

3nd International Suydersee BBQ Contest

31 augustus tot en met
1 september 2019

Scouting Landgoed

In de te verlenen vergunning worden voorschriften opgenomen over de openbare orde,
veiligheid en geluidsproductie.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ROERDOMPWEG 6

Vanaf woensdag 17 juli 2019 ligt het ontwerp
Wijzigingsplan Roerdompweg 6 gedurende 6
weken ter inzage. Het ontwerp wijzigingsplan
betreft het perceel Roerdompweg 6 en

omvat het omzetten van de agrarische
bedrijfswoning naar een plattelandswoning.
Het ontwerp wijzigingsplan ziet op een
actueel planologisch kader.

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

De Walvisch 10
Diverse locaties

woning
gewijzigd uitvoeren
Windpark Zeewolde
schutting

1
1

09-07-2019
10-07-2019

19Z0002193
19Z0001995

1,3

11-07-2019

19Z0002016

Forel 19

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN, NOORDEREILAND

De parkeerplaats (op kenteken) ter hoogte van Noordereiland 34 wordt ingetrokken.

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken,
5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken,
9 = uitweg maken

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen
Informatie

Jaargang 26, week 29, 16 juli 2019. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur,
(036) 5229522. Openingstijden publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur.
Afspraken met collegeleden: via bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde
06 32453245.

